ESCOLA ADVENTISTA DE RIO CLARO
3523 3640
A/C: Srs Pais/ Responsáveis
Assunto: Inicio 2º semestre
Data: 01/08/2017
“Fala com sabedoria, ensina com amor. ” Provérbios 31:26

Desejamos boas-vindas a todos neste 2º semestre letivo. Esperamos que tenham
tido um excelente período de descanso e estejam com muita disposição para
concluirmos a 2ª etapa do ano letivo 2017.
Apresentamos a seguir algumas datas e informações para este início do 3º
bimestre, conforme calendário escolar:
• Gincana das cores - encerramos as atividades da Gincana das Cores em
27/06. Parabenizamos a todas as equipes, pois se esforçaram e obtiveram
bons resultados. O destaque deste ano ficou com a equipe amarela,
composta pelas turmas do Maternal, PRÉ II, 1º ano A e B e 8ºano. Por seu
desempenho, a premiação acontecerá em setembro:
• Campanha de Recolta 2017 - Campanha de arrecadação de fundos com os cofrinhos entre alunos e familiares
aconteceu juntamente com a Gincana das Cores. Agradecemos a todos que participaram.
• Tema geral para projetos do 3º bimestre: SOLIDARIEDADE - a cada bimestre, durante o ano letivo, um valor
será enfatizado em toda atividade pedagógica.
Datas iniciais do 3º bimestre:
• 31/07 – Início do 3º bimestre;
• 07/08 – início do Reforço Escolar;
• 11/08 – Dia do Estudante;
• 13/08 - Dia dos Pais – neste a programação para o dia dos pais será um passeio ciclístico para todos os alunos
do Maternal ao 9º ano; todos ao pais estão convidados a participar com seus filhos nesse passeio organizado
em parceria com a Sport Bike:
Data: 13/08
Horário: 8h30
Saída: Praça da Igreja da Boa Morte (Av 9 com rua 9, em frente à Sport Bike)
Obs.: as crianças das turmas do Maternal até o 1º ano, serão conduzidas de trenzinho durante o passeio, as
demais crianças acompanharão seus pais. Poderão participar crianças com bicicletas a partir do aro 20 e sem
rodinhas laterais. Solicitamos que os alunos vistam a camiseta do uniforme para participação no passeio.
Enviaremos o convite posteriormente.
• 21 a 25/08 – 1º período avaliativo do 3º bimestre;
• 28/08 a 01/09 - semana de recuperação para o EFI;
A Escola Adventista está participando do programa da Odebrecht Ambiental “Olho Vivo – água e óleo não
se misturam”, tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do descarte correto do óleo
de cozinha, um grande vilão para as redes de esgoto e meio ambiente. Receberemos o óleo descartado
de sua residência e será recolhido pela Odebrecht.
Recomendamos que tenham sempre à mão o Calendário Escolar para acompanhar as atividades letivas.
Caso haja necessidade de alterações nas datas, comunicaremos com antecedência.
Desejamos a todos um excelente semestre letivo.
Abraço a todos
Administração Escolar

